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Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub d. 14. september 2021 

Tidspunkt: Tirsdag 14. september kl. 19.00 

Sted: Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A 

Deltagere: Lasse, Heidi, Camilla, Birgitte, Janni og Vibeke (ref.) 

 

Referat 
 

1. Opfølgning fra sidste møde 

Se skema nedenfor 

 

2. Opfølgning ridelejr 

Weekenden bød på en god blanding af aktiviteter med og uden hest, og generelt oplevede vi, 
at der var en fin stemning blandt pigerne. 

Der var mulighed for at flytte lidt rundt på programmet, bl.a. var pool party lagt efter 
solnedgang, hvor det var alt for koldt. 

Muligheden for at deltage i spring skal måske fremgå mere klart af programmet, og dem, 
der ønsker at springe, skal have en pony, der kan springe. 

Til næste gang kan det være en fordel på forhånd at beskrive, hvad hjælperne skal gøre og 
hvornår. Ligeledes skal der være hjælpere nok til at holde øje med stalden, ridehallen og 
ridebanen og gerne en ekstra flyver, når hestene er i brug. 

 

3. Ponysituationen 

Der arbejdes på flere muligheder for at udvide flokken, og der orienteres løbende i 
bestyrelsen. 

Birgitte kontakter Camilla og Mikkel om stråfoder til folden. 

 

4. Hvem gør hvad for at skaffe flere penge til klubben? 

Punktet blev ikke diskuteret særskilt. 

 

5. Indluk om fredagen? De private efter efterårsferien? 

Underviserne lukker elevponyerne ind mandag-torsdag, men der er ikke lavet aftale om 
fredagen. 

Kan vi få Mikkel og Camilla til at tage fredagene? Birgitte og Lasse tager dem ind på fredag 
d. 17. september og hører, om Camilla og Mikkel vil tage fredagsindluk. 

Indluk af de private i hverdagene må vi også høre Camilla og Mikkel om, hvad planen er. 

 

6. Kommende arrangementer: 

Stævne september 
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Partsmøde oktober 

Ryttermærker november 

Vi nåede ikke at diskutere dette punkt. 
 
 

7. Evt. 
Næste møde torsdag d. 7. oktober kl. 19 i Kulturcenteret. 
 

 Der er måske en mulighed for at bruge Nicoline Andersen Lau som underviser. 
Birgitte hører ad. 

 

 Forslag om at lave en retningslinje/tjekliste for opsadling – Camilla laver udkast og 
hører, om Kristine vil validere den. 
Forslag til indhold:  

 Tjekke, at sadel og trense sidder korrekt, inden ridning påbegyndes 

 Have styr på hvordan der galoperes, f.eks. halvdelen skridter på midten, 
mens halvdelen galoperer. 

 

 Opsadlingskursus v/Janni og Camilla – de frivillige hjælpere skal deltage samt 
underviserne skal med. 

 
 

 Økonomi: 
Der er behov for tal fra regnskabet samt forbrug på el, vand og strøm og halleje 
(harvning). Janni sender til Birgitte. 

 

 Brev omkring rideklubbens situation er forfattet og sendt rundt til bestyrelsen. 
 

Aftaler  

Opgave Ansvarlig Beslutningsdato Deadline 

Billeder og beskrivelse af 
bestyrelsesmedlemmer til brug for 
hjemmesiden 

Alle skal skrive 

Sendes til Vibeke 

19.5. 2021 1.10. 2021 

Bestyrelsesopgaver – hvad ligger der i 
disse? 

Heidi og Birgitte 19.5. 2021 1. 1. 2022 

Ridehuskort/facilitetskort: 
Beskrivelse lægges på hjemmesiden 

Birgitte 19.5. 2021 1.10. 2021 

Førstehjælpskursus – krav til 
underviserne? Opfordre til deltagelse 

Janni og Marianne L 21.6.2021 1.11. 2021 

Udbyde ryttermærker, som ikke er et 
krav mere? 

Vil underviserne stå for det? 

På undervisermøde 21.6.2021  

Opsadlingskurser – lørdag 
formiddage? 
Evt. filme og lægge på YouTube 

Janni og Camilla 21.6.2021 1.10. 2021 
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Hvilke punkter er ikke beskrevet i 
kontrakten? 
Afventer vurdering fra kommunen 
(Janni) 

Birgitte og Vibeke 
kigger nærmere på 
dette. 

21.6.2021 1.10. 2021 

Nye elever - kontrakt at en forældre 
enten er med i aktivitetsgruppen, eller 
bruger 4 timer pr. kalenderår på 
frivilligt arbejde, (medhjælper til 
arrangementer, indsamlinger, 
sponsorater, skraldeposeuddeling, 
julekalendersalg osv.) 

I stedet for en kontrakt kan det 
formuleres som en forventning. 

Desuden skal opgaverne beskrives, så 
de er til at gå til. 

- 21.6.2021  

Birgitte informerer underviserne om 
privatundervisning og giver besked, så 
Vibeke efterfølgende laver et skriv i 

partsgruppen. 

 17.9.2021  

Emmelie underviser mandag – her 
skal der være en voksen frem til 4. 
oktober 

Vibeke og Heidi er 
der de to næste 
mandage 

17.9.2021  

Skilt på badeværelset med info om, at 
badeværelset ikke skal anvendes til at 
lave mash og skylle støvler – brug i 
stedet spiltovet. 

Vibeke kigger på det 17.9.2021  

Birgitte og Vibeke mødes og rydder op 
i skabene 

 17.9.2021  

 
   

 


